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تطبيُق إطاِر اللَّجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات عىل الصومال والسودان
فرقة عمل الحلول الدامئة يف الصومال، وفرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان، وَمْرَغريَتا ُلنغِفْست َهْنُدوَمادي، وياسمني كتابجي

ُأطِلَق إطاُر عمِل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات سنة 2010، ونشأ عن تحليل كيفية استعامله يف خلل 
هذا العقد بعض األفكار امُلفيَدة ملَن يعملون عىل إيجاد حلول دامئٍة للنُّزوح الداخيل.  

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  عمِل  إطاِر  يف  املقالة  هذه  تنظر 
)ويشار  الداخليِّني1  للنازحني  الدامئة  الحلول  إليجاد  الهيئات 
الهيئات(،  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  بإطار  ييل  فيم  إليه 
إيجاد  نحو  م  للتقدُّ األوىل  الوجهة  هو  حيث  من  فيه  تنظُر 
الحلول الدامئة، يف السياقات التي يرتبط فيها التَّهجري بالتمييز 
الحصول  يف  املتكافئة  غري  وبالفرص  القوى  توازن  وباختالل 
معايري  ويحدد  الرئيسَة،  املبادئ  اإلطــار  ويوضح  الحقوق. 
املجتمعات  ملشاركة  األولوية  ويعطي  الدامئة،  الحلول  قياس 
دين بني  رة بالتَّهجري ومشاركات أصحاِب املصلحة املتعدِّ املترضِّ
وبناء  اإلنساين  العمل  ميدان  الفاعلة يف  والجهات  الحكومات 

السالم وحقوق اإلنسان والتنمية.

موثوقاً  ومنذ إطالق هذا اإلطار يف سنة 2010، أصبح مرجعاً 
من  كثرٌي  ُتبنيِّ  الوطني،  املستوى  فعىل  الدامئة.  الحلول  يف  بِه 
النيجر  يف  الحال  هي  كم  ناتها،  ُمكوِّ والسياسات  القوانني 
السودان.  وجنوب  والصومال  ورسيالنكا  وكينيا  وأفغانستان 
َلت معايري اإلطار يف مكتبة ُمِشريَات  وعىل املستوى العاملي، ُفعِّ
الحلول الدامئة املشرتكة بني الهيئات2 يف سنة 2018، ثّم جاءت 
سنة 2020، فأيدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة التوصيات 
الدولية بشأن إحصاءات النازحني الداخليِّني3 التي تشتمل عىل 
اللجنة  عمل  إطار  عىل  بناًء  الدامئة  الحلول  قياس  مقارباِت 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات. وعىل املستوى اإلقليمي، ُوِضَعت 
ٌة من املقاربات السياقية، مثل إطار األمانة اإلقليمية إليجاد  عدَّ

حلول دامئة4 يف رشقّي إفريقيا والقرن اإلفريقي.

واحتفاالً بالذكرى العارشة إلطالق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة 
ُح هذه املقالة الدروس املستقاة من تطبيقه  بني الهيئات، تتصفَّ
يف الصومال والسودان، حيث ُرِكَز الهمُّ يف إيجاد الحلول الدامئة 
سننَي عدداً. وفم ييل من الِفَقر مناقشٌة يف تفعيل معايري اإلطار 
ومبادِئه يف الَبَلَدين. وييل ذلك ما ظهر يف النظرات الختامية يف 
تطبيق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات من أ( حاجٍة 
الصعودية  املقاربَتني:  يف  األخذ  لضمن  مشاركات  إقامة  إىل 
غري  وكونها  الحلول  لطوعّية  عظيمٍة  وأهميٍة  ب(  والنُّزولية، 

متييزّية؛ ج( ثم حاجٍة إىل استمرار تقاسم القدرات واملشاركة 
يف َوْضع املبادئ والتعريفات لتعزيز متاسك االستجابة والعمل 

الجمعي.

دراسُة حالة: الصومال

كان إيجـاد حـلٍّ للتَّهجـري بإقامـة املشـاركة بـني الجهـات الفاعلة 
يف ميـدان العمـل اإلنسـاين واإلمنـايئ وبنـاء السـالم أولويـًة مـن 
الـدويل  واملجتمـع  الصومـال  االّتحادّيـة يف  الحكومـة  أولوّيـات 
منـذ سـنة 2016. 5يف بـداَءِة األمـر، أرشـد إطـار اللجنـة الدامئـة 
املشـرتكة بني الهيئات إىل أن ُيبَتَدأَ بتحديد السـمت يف مقديشـو 
وهرجيسـا، فنشـأ من ذلـك قاعدُة أدلٍَّة تفيـد يف تحديد أولويات 
 National( الحلـول الدامئـة يف خطـة التنميـة الوطنيـة الثامنـة
Development Plan(. وبعـد ذلـك، أيُِتَ مبجموعـٍة مختـارة من 
ُمشـرَيات الحلـول الدامئـة، مأخوذٍة مبـارشًة من مكتبة مشـريات 
األمانـة  الهيئـات وإطـار عمـل  بـني  املشـرتكة  الدامئـة  الحلـول 
اإلقليميـة إليجـاد الحلـول الدامئـة، واسـتعملت هـذه املجموعَة 
مت  األمانـُة اإلقليميـة إليجـاد الحلـول الدامئـة واتِّحـاداُت املنظَّ
غـري الحكوميـة، لتنفيـذ ثالثـٍة مـن مشـاريع الحلـول الدامئـة. 
وكان الغـرض مـن ذلـك إيجـاد أدلٍَّة إلفـادة التَّخطيـط امُلخّصِص 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا وإعـادة إدمـاج النازحـني الداخليِّـني 

والعائديـن يف مقديشـو وِكْسـَميو وبيـدوة.

ثـم إنَّ تفعيـَل إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات يف 
عـىل  الرتكيـز  أهمّيـة  عـىل  الضـوء  سـلَّط  قـد  املواضـع  هـذه 
عنـرصان  أّنهـم  وأظهـر  التمييـز،  وعـدم  االجتمعـي  التمسـك 
ـل الذي غرضـه إيجاد الحلـول الدامئة.  حاسـمن يف نجـاح التدخُّ
ق يف  م املحقَّ ُزولِيـة يف قياس التقـدُّ ومـع ذلـك، فاتبـاع املقاربة النُّ
ـٌل رضوريٌّ للتحليل امليـدايّن الصعودّي،  الحلـول الدامئـة هو ُمكمِّ
م لتجنُّـب املقاربة املشـاريعّية يف إيجاد الحلـول الدامئة.  وال سـيَّ
وقـد سـاعد اسـتعمل مـا يف إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بني 
الهيئـات مـن تعريفاٍت ومبادئ ومشـرياٍت مسـتندٍة إىل املعايري، 
وكان  الحكوميـة،  اإلسـرتاتيجية  الوثائـق  إفـادة  عـىل  سـاعد 
إدراج أحـكام إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات يف 
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السياسـات الوطنيـة يف الصومـال َحَدثـاً مهـًم ناشـئاً عن هذه 
املقاربة.

الوطنية  الدامئة  الحلول  إسرتاتيجية  تعمل  أن  املتوقع  ومن 
اللجنة  إطار  أحكام  تفعيل  توسيع  عىل  الصومال  يف  القادمة 
أن  ثم  البلد،  أنحاء  جميع  يف  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة 
والعدالة  االستقرار  وتحقيق  القانون  بُحْكِم  الروابط  َز  تعزِّ
واألمن والتنمية االقتصادية. هذا االعتبار األكرث منهجية إلطار 
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات هو نتيجُة أربِع سنني من 
املشاركة، ونتيجُة تحويٍُّل تدريجّي إىل أعمٍل تقودها الحكومة 
ٍع يف بناء القدرات  عىل املستويني املحيل والوطني، ونتيجُة َتَوسُّ

ليشمل الرشكاء الدوليِّني والحكومة واملجتمع املدين.

دراسُة حالة: السودان

أولوية  هو  السودان  يف  الداخيّل  للنزوح  دامئٍة  حلوٍل  إيجاد 
سنة  فبني  هناك.  االنتقالية  للحكومة  العرش  األولويات  من 
مسعى  يف  الدويل  واملجتمع  الحكومة  و2019، رشعت   2017
وأم  دارفور(  )شميّل  الفارش  يف  الدامئة  الحلول  لدعم  مشرتك 
اإلنسانية  املعونة  تقديم  من  ل  للتحوُّ دارفور(  )وسط  دخن 
الداخليِّني  للنازحني  األمد  طويلة  مستدامة  برامج  تقديم  إىل 
تجريبيان،  مرشوعان  ذلك  عن  فنتج  امُلِضيَفة.  واملجتمعات 
اتَّخذا مقاربًة ُمخّصصة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها إليجاد الحلول 
األولوّية  يعطي  خطوات  خمس  من  إجراًء  واتَّخذا  الدامئة، 
لَجْمع األدلة الشاملة، فضاًل عن املشاورات والتخطيط املشرتك 
رة بالتَّهجري، وكّل ذلك كان أساساً لوضع  مع املجتمعات املترضِّ
برامج إليجاد الحلول الدامئة. فأفاد إطاُر اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الهيئات التحليَل واملنهجيَّة وَوْضَع الربامج املشرتكة.

يف  التجريبي  الريفي  املرشوع  ففي  املحيل،  املستوى  عىل  أّما 
منطقة أم دخن، ُوِضَعت خطُط عمٍل قامئة ملعالجة العقبات 
الخطط  هذه  واستندت  الدامئة.  الحلول  إيجاد  تعرتض  التي 
من  َدْعــمٍ  وإىل  بالتَّهجري  رة  املترضِّ املجتمعات  مشاورة  إىل 
املرشوع  وأما  املحلية.  السلطات  ومنهم  املصلحة،  أصحاب 
جمعّياً  سمٍت  تحديَد  فكان  الفارش6،  يف  الحرضي  التجريبي 
د القطاعات، اشرتك يف القيام بِه الحكومة، والبنك الدويل،  متعدِّ
الحكومية  غري  واملنظمت  املانحة،  والجهات  املتحدة،  واألمم 
الدولية )ومثَّلها يف ذلك فرقة عمل الحلول الدامئة(، والنازحني 
الداخليِّني املقيمني يف مخّيم أبو شوك ومخّيم السالم. وكانت 
تلك أّول مرٍة تعمل فيها الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية 

َتجَمُع  الجودة،  عالية  معطيات  لتوليد  املحلية  السلطات  مع 
الداخليِّني  النازحني  لحالة  االقتصادي  االجتمعي  التحليل  بني 

وجريانهم وبني تحليٍل ملتطلبات تخطيط املدينة الواسع.

ويف مثل هذه الحاالت، كم هو يف الصومال، كان من الواضح أن 
التحليل والتخطيط املحليَّان الصعوديَّان محتاجان إىل إكملهم 
اتِّفاق  لضمن  الوطنّي،  املستوى  عىل  نزولّية  بإسرتاتيجيٍة 
جميع أصحاب املصلحة عىل مفاهيم الحلول الدامئة ومبادئها 
املشاريع  من  املستفادة  الــدروس  إىل  واستناداً  ومعايريها. 
التجريبية يف دارفور، يجري اليوَم توسيُع نطاق الجهود لدعم 
تخطيط الحلول الدامئة يف سبع محافظاٍت يف السودان. وباتِّباع 
الفاعلة داخل  للجهات  يكون  أن  بعُد  املقاربة سُيضَمن  هذه 
البلد والسلطات نتائج ميكن مقارنتها وتحليلها مقارنًة وتحلياًل 

مشرَتََكني، بغيَة َوْضع سياسٍة لدعم إيجاد الحلول الدامئة. 

تحدياٌت ودروس 

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  إطالق  بعد عرش سنني من 
التي  املنظمت  بني  واسع  نطاٍق  يف  معروفاً  أصبَح  الهيئات 
ومع  لها.  متيناً  أساساً  وأصبح  دامئة  حلول  إيجاد  عىل  تعمل 
يات التي يجب معالجتها والدروس  ذلك، هناك كثري من التحدِّ
التي يجب أخذها يف االعتبار، عند تفعيل إطار اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الهيئات. 

يف  أُجِرَي  السمت  لتحليل  خارجّي7  تقويٌم  ألقى  وقد  هذا، 
الفارش الضوَء عىل أنه ليس بني أصحاب املصلحة كلمٌة َسَواٌء 
الصومال،  يف  ولكن  دولّياً.  املقبول  الدامئة  الحلول  تعريف  يف 
ُعِمَل عىل َوْضع تعريفات ومبادئ اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
فَدَعَم ذلك  الحكومة،  الهيئات يف سياقها، واالتفاق عليها مع 
مة الذكر َدعًم فّعاالً. وقد  ز عىل الحلول املتقدِّ العمَل الذي يركِّ
َدت بالعمل عىل مستوى املستوطنات أهميُة إدماج التفاهم  ُأكِّ
للتعريفات  مشرتٍك  فهٍم  بلوَغ  أّن  ذلك  املبادئ.  لهذه  املحيّل 
أساٌس  أمٌر  الدامئة  الحلول  إيجاد  يف  الرشوع  عند  واملبادئ 

للتخفيف من التوقعات املختلفة وإلفادة التنسيق.  

الجغرافية  الحلول  الفاعلة عىل  الجهات  ز  تركِّ ما  كثرياً  إّنه  ثم 
)مثل  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  يف  الــواردة 
عىل  ز  تركِّ وال  آخر(،  مكان  يف  واالستقرار  واملكوث،  العودة، 
ل إىل حلول دامئة  مبدأ عدم التمييز ومبدأ الطوعيَّة يف التوصُّ
بلوَغ  أّن  تتجاهل  أن  َيْكرُثُ  بذلك  وهي  اإلطــار،  يف  مذكورٍة 
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ُجْملُة ما يف خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية من ُسَنٍن ُمّتبعة يف َمْنع التَّهجري ومعالجته وحّل مشكلته

َدَعَمت مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية اإلنجازات بطرٍق عّدة، بغيَة تقوية التعاون يف شؤون النُّزوح الداخيل والَحْفز إىل مزيٍد من العمل 
للنازحني الداخليِّني يف صعيد البالد. ومن ذلك إنشاء منّصة لتبادل الخربة والدروس املستقاة يف شؤون النُّزوح الداخيل. فجمعت ُجْملُة ما يف خطة عمل 

َل إليِه يف شأن النُّزوح الداخيّل،  الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية من ُسَنٍن ُمّتبعة يف َمْنع التَّهجري ومعالجته وحّل مشكالته، جمعت أحكَم ما ُتِوصِّ
نن التشغيلية، مع دروٍس مستقاة وتوصيات.  َل إىل ذلك يف فسحة ُعْمر املبادرة الذي بلغ ثالث سنني، فعرض أكرث من 20 بلداً أمثلًة يف السياسات والسُّ ُتِوصِّ

 ،www.gp20.org سينرش هذا التقرير، تقرير الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية، يف آخر شهر ترشين الثاين/نوفمرب سنة 2020، وميكن تناوله من 
.gp20@unhcr.org أو بإرسال رسالٍة إىل ،@GP2064215284 ومن املِْغراد تويرت يف 

د، يتجاوز التسوية  الحلول الدامئة يف العادة عمٌل طويٌل ومعقَّ
املادية. ووفقاً إلطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات: »ال 
الداخليِّني  بالنازحني  يكون  ال  حني  إال  الدائُم  الحلُّ  يتحقُق 
بتهجريهم،  مرتبطة  دٌة  محدَّ والحمية  املعونة  إىل  حاجاٌت 
وحني ميكنهم التمتع بحقوقهم اإلنسانية من دون متييٍز ناتج 
الرتكيُز عىل أن  أّنه من األهمية مبكاٍن  عن تهجريهم«. عىل 
املحيّل  االندماج  وقياُس  متييزية،  غري  طوعّيًة  الحلول  تكون 
–سواء كان يف املكان الذي انتهى الناس إليِه بعد التَّهجري أو 
حيث يعودون– من حيث هي عمٌل للتغلُّب عىل ما له صلٌة 

بالتَّهجري من مواطن ضعف. 

بني  الجمع  أثبَت  والسودان،  الصومال  الحالَتني:  كال  ويف 
ومن  شأِنه.  ِعَظَم  الصعودية  واملقاربة  النزولية  املقاربة 
معالجًة  الدامئة  الحلول  معالجة  من  بّد  ال  املثالية،  الوجهة 
ويف  واملحيل،  الوطني  املستويني  يف  وتشغيلية،  مفهومّيًة 
وذلك  أيضاً،  التشغيلية  واملعطيات  الرسمية  اإلحصاءات 
لضمن قابلية التشغيل البينّي وزيادة الفّعالّية. وتعتمد هذه 
ال  معقدة،  )dynamics( حكومية  اإلجراءات عىل حركّياٍت 
ُق العمل فيها عىل املستويني الوطني واملحيل يف وقٍت  ُينسَّ
هو  الجهود  هذه  ومفتاُح  التََّسلُسل.  تستدعي  وقد  واحد، 
الدولية  التوصيات  وُتِسهُم  وامُلشريَات،  التعاريف  مواءمة 
إسهاماً  األمر  هذا  يف  الداخليِّني  النازحني  إحصاءات  بشأن 

عظيًم.  

ق نحَو إيجاد الحلول  م املحقَّ التقدُّ وبعُد، فقد استند قياُس 
بحال  رين  املهجَّ حال  مقارنة  إىل  والصومال  السودان  يف 
الدنيا(.  باملعايري  مقارنتها  من  )بدالً  رين  املهجَّ غري  الّسَكان 
الحلول،  قياس  عند  فّعال  أساس  أنها  املقاربة  فأثبتت هذه 
ِحَدِتها  منطقٍة عىل  لكلِّ  املخّصصة  للمقاربات  داعمًة  وأنها 

التي شوهدت يف دراسة الحالََتني. وبهذه املقاربات املخّصصة 
َد التمسك االجتمعي، وهو ليس  لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها ُحدِّ
يعدُّ يف معايري إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات، بأّنه 
عامٌل رئيٌس إضايّف يف التكامل املحيّل يفوق املعايري الثمنية 
عامٌل  وبأّنه  الهيئات،  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  يف 

يحتاُج إىل أن يكون له يف التحليل واالستجابة موضع. 

فرقة عمل الحلول الدامئة يف الصومال 
 Teresa.delministro@one.un.org

فرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان 
 elmikh@unhcr.org

 lundkvist@jips.org َمْرَغريَتا ُلنغِفْست َهْنُدوَمادي 
مستشارٌة رئيسٌة يف تحديد السمت، بالدائرة املشرتكة املعنّية 

 www.jips.org بتحديد سمت النازحني الداخليِّني

ketabchi@unhcr.org ياسمني كتابجي 
فُة شؤون الحلول املستدامة، يف مفوضيَّة الالجئني  موظَّ
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